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ØÚvod
ØAnalýza současného stavu
Ø Typologie akcí
Ø Příklady řešení
Ø Závěr



Analýza současného stavuAnalýza současného stavu
Názvosloví - hromadné akce ?
„akce, kterých se účastní větší počet osob“

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Úkoly: 
Ø Krajský úřad
Ø Obecní úřad



Analýza současného stavuAnalýza současného stavu

„Při všech mezinárodních akcích má být na 
místě přítomen zdravotnický personál a 
lékař nebo být k dispozici na zavolání.“

„Pořadatel může požádat o zdravotní dozor 
nejbližší zdravotní polikliniku nebo Český 
červený kříž, s nimiž může uzavřít smlouvu 
o dozoru“ .



Zdravotnické zabezpečení Zdravotnické zabezpečení 
hromadných akcíhromadných akcí

Povinnost pořadatelů „akcí s větším počtem 
osob“ směrem ke zdravotnickému zabezpečení 

akce v současném českém právním systému 
neexistuje!



Typologie akcíTypologie akcí

Ø Počet účastníků
Ø Typ akce: sportovní akce (profesionální nebo 

amatérské), automobilové závody, festivaly, rockové 
koncerty, summity, veřejné oslavy,  občanské 
nepokoje,….

Ø Délka trvání akce
Ø Místo konání akce
Ø Počasí



Zahraniční příkladyZahraniční příklady
Ø Olympiáda Los Angeles (1984) - 1,6 ošetřených 

na 1000 účastníků.
Ø Občanských nepokoje a násilné davové - 9 z 1000,
Ø Hromadná tábořiště 

- 10 ošetřených z 1000 za den,
Ø Rockový festival - 17 z 1000, 
Ø Hromadné maratony

- 28 ošetřených osob z 1000



Převažující typ ošetřeníPřevažující typ ošetření
Rockové koncerty - alkoholová příp. drogová 

intoxikace a drobná mechanická poranění, 
Veřejné oslavy- různé typy fyzického vyčerpání, 

příp. termická poškození (úpal, úžeh nebo 
naopak omrzliny,…).

Občanské nepokoje – mechanická poranění, tržné 
rány, intoxikace (slzný plyn,…), 



Zahraniční příklad řešeníZahraniční příklad řešení

X Požadováno, * doporučeno



ZávěrZávěr
Neexistuje legislativní požadavek na 

zdravotnické zabezpečení hromadných akcí
Ø náklady jsou z pořadatele přeneseny na ZZS.
Není dostupné zdravotnické vyhodnocení 

hromadných akcí v ČR
Øminimální příprava 

budoucích akcí



Děkuji Vám za pozornost.


